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Περίληψη 

Το Σπάρταθλον αποτελεί τον κορυφαίο διεθνή ετήσιο αγώνα υπεραποστάσεων (245,3 χιλιομέτρων), που 

διεξάγεται στην Ελλάδα από το 1983 και αναφέρεται στη διαδρομή Αθήνα–Σπάρτη (ανάκτηση από 

http://www.spartathlon.org, Thalmann, Sodeck,  Kavouras, Matalas, Skenderi,Yannikouris &  Domanovits, 

2006).   Αφενός, λόγω του ιστορικού υποβάθρου του, που συγκινεί και εξάπτει τη φαντασία κάθε δρομέα 

και αφετέρου, λόγω της πρωτοφανούς τραχύτητας της διαδρομής, που διέρχεται μέσα από δύσβατα 

μονοπάτια και βουνά δοκιμάζοντας την ανθρώπινη αντοχή σε εντελώς οριακά επίπεδα. 

Κατά κοινή παραδοχή οι φυσιολογικές απαιτήσεις μιας υπερμαραθώνιας προσπάθειας είναι αρκετά 

διαφορετικές συγκριτικά με άλλες, περισσότερο δημοφιλείς δρομικές αποστάσεις. Σε μικρότερες 

αποστάσεις, όπως αυτές των 5 km-10 km, και του ημιμαραθωνίου η απόδοση στον αγώνα περιορίζεται 

από την αερόβια ικανότητα (VO2max) και την ικανότητα του σώματος να διαχειρίζεται τις ποσότητες του 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/1983
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%CE%A3%CF%80%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B7
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γαλακτικού οξέος που σταδιακά συσσωρεύονται στους μυς. Στο μαραθώνιο η απόδοση περιορίζεται 

κύρια από την εξάντληση του μυϊκού και ηπατικού γλυκογόνου.  

Καθώς η δρομική ταχύτητα σ' έναν υπερμαραθώνιο θα είναι σημαντικά πιο αργή απ' ότι σε μικρότερες 

αποστάσεις, οι περισσότεροι από τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω δε θα είναι περιοριστικοί 

της απόδοσης. Σ' έναν υπερμαραθώνιο ο δρομέας τρέχει με πολύ χαμηλό ποσοστό της VO2max, δεν 

υπάρχει καθόλου ή υπάρχει ελάχιστη συγκέντρωση γαλακτικού οξέος στους μυς και ο αθλητής μπορεί 

να αναπληρώνει το μυϊκό του γλυκογόνο με διάφορα ποτά και τροφές που θα καταναλώνει κατά τη 

διάρκεια του αγώνα. 

 

Λέξεις κλειδιά: υπερμαραθώνιες προσπάθειες, Σπάρταθλον,  διαταραχές υγείας. 

 

Εισαγωγή 

Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση των διαταραχών της υγείας που ανακύπτουν 

από τις υπερμαραθώνιες προσπάθειες των αθλητών. 

Το Σπάρταθλον αναβιώνει τα βήματα του Φειδιππίδη, ενός αρχαίου Αθηναίου δρομέα 

μεγάλων αποστάσεων, ο οποίος το 490 π.Χ., πριν από τη μάχη του Μαραθώνα, στάλθηκε στη 

Σπάρτη να ζητήσει βοήθεια στον πόλεμο που διεξήγαγαν οι Έλληνες με τους Πέρσες. Σύμφωνα 

με τον Ηρόδοτο, ο Φειδιππίδης έφτασε στη Σπάρτη μία μέρα μετά την αναχώρησή του από την 

Αθήνα. 

Επίσης υπάρχει και ο Φειδιπίδειος άθλος, ο οποίος αναφέρεται στο διπλό Σπάρταθλον και 

περιλαμβάνει τη συνολική διαδρομή που διέσχισε ο αρχαίος δρομέας Φειδιππίδης, ο οποίος αφού 

έφτασε στη Σπάρτη, επέστρεψε στην Αθήνα μεταφέροντας την απάντηση των Σπαρτιατών και 

αμέσως μετέβη στο Μαραθώνα, όπου είχαν στρατοπεδεύσει οι Αθηναίοι. 

Βασισμένοι στις αναφορές του Έλληνα ιστορικού, το 1982 πέντε αξιωματικοί της 

βρετανικής αεροπορίας (RAF), οι οποίοι παράλληλα ήταν δρομείς μεγάλων αποστάσεων, 

ταξίδεψαν στην Ελλάδα με επικεφαλής το σμήναρχο John Foden που είχε την αρχική ιδέα. Σκοπός 

τους ήταν να εξακριβώσουν κατά πόσον ήταν δυνατό να καλύψουν τα 250 χιλιόμετρα περίπου 

που απέχουν οι δύο πόλεις σε μιάμιση ημέρα. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CF%80%CF%80%CE%AF%CE%B4%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AC%CF%87%CE%B7_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B8%CF%8E%CE%BD%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%CE%A3%CF%80%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%AD%CF%81%CF%83%CE%B5%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CF%81%CF%8C%CE%B4%CE%BF%CF%84%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CF%80%CF%80%CE%AF%CE%B4%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B8%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B5%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CE%B3%CE%AC%CE%BB%CE%B7_%CE%92%CF%81%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
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Σχεδίασαν τη διαδρομή και ξεκίνησαν στις 8 Οκτωβρίου 1982. Τρεις από αυτούς κατάφεραν να 

τερματίσουν.  

Το 1984 ιδρύθηκε ο Διεθνής Σύνδεσμος «ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ», ο οποίος από τότε μέχρι 

σήμερα διοργανώνει ανελλιπώς τον αγώνα κάθε Σεπτέμβρη. Η επιλογή του μήνα αυτού έγινε, 

διότι τότε τοποθετεί χρονικά ο Ηρόδοτος την αποστολή του Φειδιππίδη στη Σπάρτη.  

Ο αγώνας είναι πολύ απαιτητικός, όχι μόνο λόγω της απόστασης, των υψομετρικών διαφορών και 

των εναλλασσόμενων καιρικών συνθηκών αλλά και λόγω των χρονικών περιορισμών που έχουν 

τεθεί για το πέρασμα από καθορισμένα σημεία (75 σημεία ελέγχου).  

Το Σπάρταθλον είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τα Ολυμπιακά ιδεώδη της φιλίας και της ειρήνης, 

της ανιδιοτέλειας και της συναδέλφωσης, αποστρεφόμενο τη σύγχρονη τάση για εμπορευματοποίηση 

του αθλητικού ιδεώδους. Η υπεράνθρωπη αυτή προσπάθεια εκτός από τη διεθνή αναγνώριση έχει ως 

Έπαθλο μόνο ένα στεφάνι αγριελιάς και λίγο νερό από τον ποταμό Ευρώτα από τα χέρια μιας νεαρής 

Σπαρτιάτισσας, για όσους κατορθώσουν να τερματίσουν μπροστά στο άγαλμα του Λεωνίδα στη Σπάρτη.  

Ένας από τους διασημότερους  υπερμαραθωνοδρόμους με σειρά διακρίσεων στο μη Ολυμπιακό 

άθλημα του υπερμαραθωνίου είναι ο Έλληνας Γιάννης Κούρος. Έχει κερδίσει το Σπάρταθλον συνολικά 

τέσσερις φορές (1983, 1984 με ρεκόρ διαδρομής: 20 ώρες και 25 λεπτά, 1986, 1990), και είναι διεθνώς 

μοναδικός με αυτές τις επιδόσεις. Το 2005 πραγματοποίησε το Φειδιππίδειο Άθλο (520 Km), δηλαδή 

διέσχισε τη διαδρομή του αρχαίου Αθηναίου ημεροδρόμου Φειδιππίδη: "Αθήνα-Σπάρτη-Αθήνα" σε 63 

ώρες. Το 2011 ο Γιάννης Κούρος επανέλαβε τον άθλο του Φειδιππίδη (61 ώρες και 17 λεπτά). Λόγω της 

μεγάλης δυσκολίας του αγώνα, έχουν τεθεί κάποιες προϋποθέσεις για να γίνει δεκτή η συμμετοχή ενός 

αθλητή (Thalmann, Sodeck,  Kavouras, Matalas, Skenderi,Yannikouris & Domanovits, 2006).  

Ο  

Διαταραχές της υγείας που σχετίζονται με τις υπερμαραθώνιες προσπάθειες 

 Οι περιοριστικοί παράγοντες της επίδοσης στον υπερμαραθώνιο είναι η αντοχή στην καταπόνηση 

(φυσική και νοητική) και η φυσική κατάσταση. 

 Το Σπάρταθλον είναι ένας συνεχόμενος αγώνας παρατεταμένης διάρκειας και μέτριας έντασης. Η 

ένταση που τρέχουν οι αθλητές είναι περίπου 8 ΜΕΤ και επειδή θεωρούνται αθλητές υψηλού επιπέδου 

γίνεται η υπόθεση ότι οι αθλητές αυτοί τρέχουν γύρω στο 60-75% του VO2 max, ανάλογα με το πόσο 

προπονημένοι και γυμνασμένοι είναι. Η καταπόνηση του οργανισμού είναι πάρα πολύ μεγάλη, υπάρχει 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF_%CE%91%CE%B3%CF%8E%CE%BD%CE%B5%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B5%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%80%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B1%CE%B8%CE%BB%CE%BF%CE%BD
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οργανική και ιστική βλάβη που συμβαίνει στο καρδιαγγειακό σύστημα, στους σκελετικούς μύες, στα 

οστά, στους συνδέσμους, στις αρθρώσεις, με αποτέλεσμα να διεγείρεται το ανοσοποιητικό σύστημα, 

όπως σε φλεγμονή. Ως εκ τούτου υπάρχουν κάποια προβλήματα υγείας τα οποία σχετίζονται με τις 

υπερμαραθώνιες προσπάθειες. Όπως και στο μαραθώνιο έτσι και στον υπερμαραθώνιο υπάρχει 

καταστροφή και αποδόμηση μυϊκών ινών. Αυτή η καταστροφή μυϊκών ινών, κατά τη διάρκεια του αγώνα, 

θα προκαλέσει πόνους και κράμπες. Οι απαιτήσεις των τετρακέφαλων, οπίσθιων μηριαίων και των 

γαστροκνημίων παράλληλα με τους κνημιαίους μυς, μπορεί να οδηγήσουν σε έντονες κράμπες όχι μόνο 

κατά τη διάρκεια, αλλά  και μετά το τέλος του αγώνα (Schwellnus, Drew & Collins, 2011), ιδιαίτερα όταν 

υπάρχει ελλιπής προετοιμασία. Για το συγκεκριμένο λόγο πρέπει να υπάρχει κατάλληλη προετοιμασία 

των μυών, μέσω προπονητικών προγραμμάτων, έτσι ώστε αυτοί να αντιστέκονται στη μυϊκή καταστροφή 

κατά τη διάρκεια των υπερμαραθώνιων προσπαθειών. 

         Πιο συγκεκριμένα, οι  Schwellnus, Drew & Collins (2011) διεξήγαγαν μία έρευνα προκειμένου να 

διερευνήσουν κατά πόσο οι δρομείς μεγάλων αποστάσεων διατρέχουν τον κίνδυνο να πάθουν μυϊκές 

κράμπες. Το δείγμα της έρευνάς τους αποτέλεσαν 210 αθλητές οι οποίοι πήραν μέρος στο τρίαθλο. Από 

αυτούς οι 43 ανέφεραν ότι παρουσίασαν μυϊκές κράμπες. Οι δρομείς μεγάλων αποστάσεων οι οποίοι 

αγωνίζονται σε γρήγορο ρυθμό και σε συνθήκες έντονης άσκησης ανήκουν στις ομάδες υψηλού 

κινδύνου για εμφάνιση μυϊκών κραμπών. 

        Επίσης η διατήρηση της θερμοκρασίας του πυρήνα του σώματος σε μια μικρή περιοχή ανοχής (37-

40ο C) είναι ουσιαστικής σημασίας για τη διατήρηση της ικανότητας απόδοσης στο μαραθώνιο και 

υπερμαραθώνιο δρόμο. Ένας δρομέας βάρους 70 κιλών παράγει θερμότητα περίπου 2000 kcal κατά τη 

διάρκεια ενός μαραθωνίου. Για να αποφευχθούν υπερθερμάνσεις, αυτή η θερμότητα πρέπει να 

αποβληθεί προς τα έξω. Για τη μεταφορά της θερμότητας στο δέρμα, μέσω του αίματος, μπορεί να είναι 

αναγκαίο μέχρι και το 15% της συνολικής απόδοσης του καρδιοκυκλοφορικού συστήματος, κάτι που 

επιδρά αρνητικά στον εφοδιασμό των δραστηριοποιημένων σκελετικών μυών με οξυγόνο. Σε συνάρτηση 

με τη θερμορύθμιση παρατηρείται και μια τεράστια απώλεια ιδρώτα, γεγονός που διαταράσσει αισθητά 

το ισοζύγιο νερού και ηλεκτρολυτών του οργανισμού και δρα περιοριστικά για την επίδοση. Οι απώλειες 

νερού σημαίνουν κατά πρώτο λόγο πήξη του αίματος, ενώ οι απώλειες των ηλεκτρολυτών (Na+, CL-, K+, 

Mg κ.ά.) ζημιώνουν τη νευρική αγωγή και τη μυϊκή λειτουργία. 
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      Η αναπλήρωση υγρών και ηλεκτρολυτών (κυρίως NaCl)  θεωρείται γι' αυτό το λόγο απαραίτητη, παρ' 

όλο που οι προπονημένοι δρομείς στην αντοχή μακρού χρόνου παρουσιάζουν καλές προσαρμογές σ' 

αυτούς τους επιζήμιους για την απόδοση παράγοντες. 

Παράλληλα έχει καταδειχθεί ερευνητικά, ότι η παρατεταμένη άσκηση συνοδεύεται από αυξημένη 

παραγωγή ελεύθερων ριζών με αποτέλεσμα την ανάπτυξη οξειδωτικού στρες (Machefer, Groussard, 

Zouhal, Vincent , Youssef, Faure, Malardé & Gratas-Delamarche, 2007), το οποίο ευθύνεται για διάφορες 

ανεπιθύμητες συνέπειες αναφορικά με την απόδοση των αθλητών και γενικότερα την υγεία και την 

ευεξία τους. Ένα μεγάλο μέρος των μελετών μέχρι τώρα έχει δείξει υψηλή συσχέτιση της εξαντλητικής 

άσκησης και της ανάπτυξης του οξειδωτικού στρες, ως απάντηση σε αυτό. Επίσης έχουν γίνει αναφορές 

πάνω στη ρύθμιση της ενεργότητας κάποιων ενζύμων που συμμετέχουν στην αντιοξειδωτική άμυνα σε 

αθλητές μετά από συστηματική σωματική άσκηση.  

        Στη μελέτη που διεξήχθη από την Μπομπάι (χ.χ.) εξετάστηκαν οι μεταβολές του οξειδωτικού στρες  

και της αντιοξειδωτικής ικανότητας σε αθλητές που πραγματοποίησαν έναν υπερμαραθώνιο αγώνα 

διανύοντας την απόσταση Αθήνα-Σπάρτη (246χιλιόμετρα) σε 32 ώρες περίπου. Η συγκεκριμένη έρευνα 

κατέδειξε ότι το οξειδωτικό στρες παρέμεινε στα ίδια επίπεδα μετά το τέλος του αγώνα. Τα επίπεδα 

όμως του Η2Ο2 παρουσίασαν μια τάση μείωσης μετά το τέλος του αγώνα σε σχέση με τα επίπεδα πριν 

τον αγώνα, η οποία ωστόσο δεν ήταν στατιστικά σημαντική. Αντίθετα το οξειδωτικό στρες φάνηκε να 

αυξάνει σημαντικά 48 ώρες μετά τον τερματισμό σε σχέση με τα επίπεδα αμέσως μετά τον αγώνα. 

        Έχει καταδειχθεί ερευνητικά ότι μετά τη λήξη μαραθώνιων αγώνων η ικανότητα των 

λευκοκυττάρων να απαντήσουν με παραγωγή δραστικών μορφών οξυγόνου (ΔΜΟ) είναι 

σημαντικά μειωμένη (Hilde et al., 2004). Αυτή η εξάντληση των λευκοκυττάρων να παράγουν 

ΔΜΟ (μειωμένη αντιμικροβιακή ικανότητα) μπορεί να εξηγήσει την παρατήρηση της λιγότερο 

αποτελεσματικής άμυνας των αθλητών ενάντια σε μικροοργανισμούς και βακτήρια και τη 

μεγαλύτερη ευαισθησία τους σε φλεγμονώδη νοσήματα τις αμέσως επόμενες ημέρες μετά από 

εξαντλητική άσκηση.  

       Η εξαντλητική άσκηση έχει συσχετισθεί με την αυξημένη παραγωγή δραστικών μορφών οξυγόνου σε 

σκελετικούς  μυς, στην καρδιά και στο ήπαρ. Η SOD, η GPx και η καταλάση παρέχουν την αρχική και κύρια 

άμυνα ενάντια των ΔΜΟ, και η ενεργότητα αυτών των ενζύμων αυξάνεται ως απάντηση στην άσκηση 

και  ως απάντηση στη χρόνια έκθεση στο οξειδωτικό στρες. 
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       Έχουν γίνει αναφορές για προσαρμογή με αύξηση της ενεργότητας των αντιοξειδωτικών ενζύμων 

μετά από χρόνια σωματική άσκηση. Πιθανόν αυτό να εξηγεί τα ευρήματα που αναφέρουν χαμηλότερα 

επίπεδα οξειδωτικού στρες σε προπονημένα άτομα. Πιο συγκεκριμένα, οι Miyazaki et al. (2001) 

αναφέρουν ότι το πλάσμα των καλά προπονημένων αθλητών περιέχει «εκκαθαριστές» για το O2 και το 

Η2Ο2  όπως επίσης έδειξε αύξηση της ενεργότητας των αντιοξειδωτικών ενζύμων σε περίοδο αποχής από 

τη σωματική άσκηση. 

Στην έρευνα που διεξήχθη από τους Suzuki et al., (2002) παρατηρήθηκε αύξηση των επιπέδων της 

αλβουμίνης  και του ουρικού οξέος, αύξηση της ενεργότητας της SOD και της καταλάσης και αύξηση στη 

συγκέντρωση της βιταμίνης C μετά από μαραθώνιο αγώνα. Επίσης, διαπιστώθηκε ότι οι εκκαθαριστές 

των ελευθέρων ριζών, εκτός από την απομάκρυνση αυτών, παίζουν σημαντικό ρόλο στην παρεμπόδιση 

της διήθησης των ουδετερόφιλων. 

      Σημαντικά στοιχεία δείχνει και η μελέτη του Duthie et al., (1990)  μετά το μαραθώνιο αγώνα οι τιμές 

των βιταμινών A, C και του ουρικού οξέος αυξήθηκαν σημαντικά, ενώ η βιταμίνη Ε δεν παρουσίασε 

αύξηση μετά τον αγώνα, αλλά μετά από 24 ώρες και παρέμεινε σε αυτά τα επίπεδα έως 120 ώρες. Σε 

διάφορες μελέτες έχει βρεθεί αύξηση της έκκρισης της κορτιζόλης από τον επινεφριδιακό φλοιό ως 

απάντηση στην παρατεταμένη άσκηση. Η κορτιζόλη συμβάλλει στην αντιοξειδωτική άμυνα του 

οργανισμού (Leaf et al., 1997, Koning et al., 2001, Marzatico, Panscarala, Bertovelli, Somenzini & 

DellaValle, 1997). Επίσης, ασκεί αντιφλεγμονώδη δράση με αποτέλεσμα τη μείωση της παραγωγής των 

ΔΜΟ από τα ουδετερόφιλα τα οποία αποτελούν σημαντική πηγή παραγωγής ελευθέρων ριζών σε 

παρατεταμένη άσκηση. Αυτό το εύρημα ενισχύει την άποψη ότι η άσκηση από μόνη της αποτελεί έναν 

παράγοντα που ενεργοποιεί ένα σύστημα προσαρμογής του οργανισμού απέναντι στην αύξηση του 

οξειδωτικού στρες που η ίδια προκαλεί. Σύμφωνα με τους Zsolt et al. (2000) το οξειδωτικό στρες 

παρέμενε επίμονα σε υψηλά επίπεδα μετά τον τερματισμό εξαντλητικής παρατεταμένης άσκησης. 

Βρέθηκε ότι τις επόμενες 48 ώρες μετά το τέλος της άσκησης η αντιοξειδωτική άμυνα του οργανισμού 

δεν ήταν επαρκής να εξουδετερώσει τα αυξημένα επίπεδα οξειδωτικού στρες.  

        Η αύξηση της κατανάλωσης οξυγόνου στη διάρκεια της άσκησης ενεργοποιεί την υπεροξειδάση της 

γλουταθιόνης να απομακρύνει το υπεροξείδιο του υδρογόνου από τα κύτταρα. Ο Μarzatico et al., (1997), 

αναφέρει μεγαλύτερη ενεργότητα της υπεροξειδάσης της γλουταθιόνης των ερυθροκυττάρων σε 

μαραθώνιους αθλητές. Φαίνεται ότι η άσκηση αποτελεί ένα ξεχωριστό ερέθισμα στην κινητοποίηση όχι 

μόνο των ενζυμικών, αλλά και των μη ενζυμικών αντιοξειδωτικών μηχανισμών. Ο  Guthie (1990) ανέφερε 
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σημαντική αύξηση των αντιοξειδωτικών ουσιών του πλάσματος αμέσως μετά το τέλος του μαραθωνίου, 

με εξαίρεση τις τοκοφερόλες και τη χοληστερόλη.        

       Η περιεκτικότητα της διατροφής σε φυσικά αντιοξειδωτικά όπως βιταμίνη C και Ε, β-καροτένιο, 

φαινόλες, φλαβόνες, πεπτίδια αλλά και απαραίτητα μέταλλα και ιχνοστοιχεία, όπως σίδηρο, χαλκό κ. ά., 

παίζει καθοριστικό ρόλο στη λειτουργία της αντιοξειδωτικής άμυνας των αθλητών καθώς και στην 

αντοχή και στην απόδοσή τους. Η επαρκής πρόσληψη αντιοξειδωτικών συστατικών της τροφής, από τους 

αθλητές πριν την έναρξη αγώνων, είναι απαραίτητη καθώς εφοδιάζει το αντιοξειδωτικό τους σύστημα 

με φυσικά αντιοξειδωτικά, βελτιώνοντας έτσι την αντιοξειδωτική τους απάντηση στην αυξημένη 

παραγωγή των ελεύθερων ριζών που συνοδεύει τη σωματική άσκηση. Η επικρατούσα σύσταση για τους 

αθλητές υπεραντοχής είναι να υιοθετήσουν τον τύπο δίαιτας που είναι πλούσια σε αντιοξειδωτικά και 

να μην καταφεύγουν στα συμπληρώματα (Zsolt, 2003). 

       Πολλές μελέτες έχουν διεξαχθεί με στόχο την εκτίμηση της επίδρασης των αντιοξειδωτικών 

συμπληρωμάτων στους μυϊκούς τραυματισμούς κατά την έντονη άσκηση, καθώς και στην απόδοση. 

Ορισμένες μελέτες κατέδειξαν ευεργετικά αποτελέσματα όσον αφορά τη μείωση των δεικτών μυϊκής 

βλάβης μετά από τη χρήση αντιοξειδωτικών συμπληρωμάτων σε σύγκριση με τη χορήγηση εικονικών 

σκευασμάτων. Πιο συγκεκριμένα, οι Kanter et al., με βάση τα ευρήματα της έρευνάς τους συμπέραναν 

ότι η λήψη συμπληρωμάτων ασκορβικού οξέος, α-τοκοφερόλης και β-καροτενίου, συνεπάγεται μείωση 

λιπιδιακής υπεροξείδωσης πριν και μετά από έντονη άσκηση. 

       Όπως είναι γνωστό η αύξηση της πίεσης συσχετίζεται με τις καρδιαγγειακές παθήσεις. Οι αθλητές 

μεγάλης αντοχής μπορεί να βρίσκονται σε υψηλότερο κίνδυνο για καρδιαγγειακές παθήσεις, λόγω της 

χρόνιας αύξησης του ψυχολογικού στρες (Knez,  Sharman,  Jenkins,  Coombes,  2008).  

 

      Μερικές φορές έχουν σημειωθεί αιφνίδιοι θάνατοι σε αθλητές (Schuchert,  Püschel,  Kupper,  

Schäfer,  Bleifeld, 1989). Σαν αιτία αιφνιδίου θανάτου μπορεί να θεωρηθεί μια θανατηφόρος 

αρρυθμία, όπως η κοιλιακή μαρμαρυγή που ακολουθείται από άμεση κυκλοφοριακή ανεπάρκεια. 

Οι συνθήκες για μια τέτοια κατάσταση μπορεί να δημιουργηθούν κατά τη διάρκεια δρόμων 

μεγάλων  αποστάσεων, επειδή τα επίπεδα της νοραδρεναλίνης, του καλίου και του γαλακτικού 

οξέος στο πλάσμα είναι υψηλά και είναι συχνές οι πρόωρες κοιλιακές συστολές (Pickering et. al., 

1985). Οι δρομείς αντοχής βέβαια δεν πρέπει να ανησυχούν ιδιαίτερα γιατί η παραπάνω 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Knez%20WL%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Sharman%20JE%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Jenkins%20DG%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Coombes%20JS%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Schuchert%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=2735089
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=P%C3%BCschel%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=2735089
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kupper%20W%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=2735089
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Sch%C3%A4fer%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=2735089
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κατάσταση δεν αποτελεί συνηθισμένο φαινόμενο στον αθλητισμό. Ο κίνδυνος αιφνιδίου θανάτου 

φαίνεται να αυξάνεται σταδιακά κατά τη διάρκεια της πολύ εντατικής αθλητικής συμμετοχής. 

Αντίθετα η κανονική εντατική άσκηση ελαττώνει πιθανόν τον κίνδυνο εκδήλωσης αιφνιδίου 

θανάτου. Αυτό δε σημαίνει ότι κάθε αθλητής βρίσκεται σε κίνδυνο να εκδηλώσει αιφνίδιο θάνατο, 

αλλά είναι γνωστό ότι ορισμένες καρδιακές ανωμαλίες συνοδεύονται με αιφνίδιο θάνατο.  

 Άλλωστε στο 6ο αθλητιατρικό συνέδριο της Θεσσαλονίκης αναφέρθηκε ότι στο 97% των αιφνίδιων 

θανάτων κατά την άθληση προϋπήρχε καρδιακή πάθηση ενώ το υπόλοιπο 3% που χαρακτηρίζεται 

αδιαγνώστων αιτιών μπορεί να οφείλεται σε παθήσεις της καρδιάς που είναι αδύνατον να διαγνωστούν 

ακόμη και νεκροτομικά.     

        Ο αιφνίδιος θάνατος σε μαραθωνοδρόμους από προοδευτική αρτηριοσκλήρυνση των στεφανιαίων 

(Waller & Roberts, 1980), καταδεικνύει ότι ο μαραθώνιος δρόμος και το τρέξιμο αντοχής γενικότερα δεν 

προσφέρει πλήρη ανοσία από τη διαταραχή αυτή. Οι Wallers & Roberts (1980) περιέγραψαν 5 

περιπτώσεις αιφνιδίων θανάτων σε δρομείς με καλή φυσική κατάσταση και ηλικία πάνω από 40 χρόνων, 

2 εκ των οποίων ήταν μαραθωνοδρόμοι. Και στις 5 περιπτώσεις βρέθηκαν κατά τη νεκροψία σοβαρές 

παθήσεις τριών αγγείων. Και οι δύο μαραθωνοδρόμοι είχαν συστηματική υπέρταση και 

υπερχοληστεριναιμία με ολικές τιμές χοληστερίνης 310 mg/dl και 305 md/dl. Ένα χρόνο πριν από το 

θάνατό του ο πιο έμπειρος μαραθωνοδρόμος είχε υψηλής πυκνότητας λιποπρωτείνη (HDL) 41mg/dl, ενώ 

έτρεχε μέσο όρο 173 χιλιόμετρα την εβδομάδα. Το πρόγραμμα αυτό το εκτελούσε για περίπου 10 χρόνια 

και είχε τρέξει 6 μαραθώνιους της Βοστώνης και 7 αγώνες απόστασης 80 χιλιομέτρων. 

        Κατά συνέπεια, αντίθετα με τη λαϊκή και αναπόδεικτη πίστη ότι το τρέξιμο μεγάλων αποστάσεων 

προκαλεί ανοσία από τα αθηροσκληρυντικά επεισόδια, οι δρομείς μεγάλων αποστάσεων και ιδιαίτερα 

αυτοί που βρίσκονται στη μέση ηλικία πρέπει να εξετάζονται προληπτικά και τακτικά για τις παραπάνω 

παθήσεις. Τα μη φυσιολογικά λιποειδή αποτελούν την πιο φανερή αιτία που οι 4 αυτοί μαραθωνοδρόμοι 

ανέπτυξαν προοδευτική αρτηριοσκλήρυνση και ο θάνατός τους μπορεί να ήταν συντομότερος, αν δεν 

ήταν δρομείς μεγάλων αποστάσεων. Υπάρχει πολύ μεγάλη ερευνητική υποστήριξη της υπόθεσης ότι το 

τρέξιμο αντοχής βελτιώνει το λιπιδαιμικό προφίλ στους αθλητές και προστατεύει την καρδιά από 

παθήσεις των αγγείων της. Σε πολλές όμως περιπτώσεις μπορεί να υπάρχει μια διαταραχή του 

μεταβολισμού των λιποπρωτεϊνών, ή άλλη συγγενής και ασυμπτωματική καρδιοπάθεια η οποία μπορεί 

να προκαλέσει μέχρι και αιφνίδιο θάνατο. 
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     Οι Knechtle, Knechtle & Rosemann (2011) διεξήγαγαν μία έρευνα προκειμένου να διερευνήσουν αν 

στους δρομείς μεγάλων αποστάσεων (100 km) παρατηρείται υπονατραιμία. Από τους 145 δρομείς που 

ολοκλήρωσαν τη διαδρομή εφτά παρουσίασαν ασυμπτωματική υπονατραιμία. Η μάζα του σώματος 

μειώθηκε, στο πλάσμα του αίματος δεν παρατηρήθηκαν αλλαγές [Na+], ο όγκος του πλάσματος 

αυξήθηκε, ο αιματοκρίτης και η αιμοσφαιρίνη μειώθηκαν. Παρατηρήθηκε ότι τα συμπτώματα 

υπονατραιμίας στους υπερμαραθωνοδρόμους των 100 χιλιομέτρων ήταν χαμηλότερα συγκριτικά με 

τους μαραθωνοδρόμους. Και οι Cuthill,  Ellis,  Inglis  (2009) διεξάγοντας μία έρευνα σε δρομείς των 95 

χιλιομέτρων διαπίστωσαν ότι οι συμμετέχοντες σ’ αυτή τη διαδρομή παρουσίασαν συμπτώματα 

υπονατραιμίας (Bürge, Knechtle,  Knechtle,  Gnädinger,  Rüst & Rosemann, 2011). 

      Η έλλειψη Mg έχει συσχετιστεί ισχυρά με την συχνότητα του αιφνιδίου θανάτου στο γενικό 

πληθυσμό. Η έλλειψη Mg συχνά αναπτύσσεται μετά από παρατεταμένη προσπάθεια και μπορεί να 

παραμείνει για περισσότερο από 12 εβδομάδες μετά από κάποιον αγώνα. Επειδή η έλλειψη μαγνησίου 

συνήθως ευνοεί την αγγειοσύσπαση, έχει υποτεθεί σαν αιτιογενής παράγοντας στον αγγειοσπασμό που 

διεγείρει τον αιφνίδιο καρδιακό θάνατο (Rowe, 1993). Αυτό μπορεί να εξηγεί την ασυμπτωματική 

ισχαιμία, χωρίς στεφανιαία πάθηση, η οποία έχει αναφερθεί σε έναν παγκοσμίου επιπέδου 

μαραθωνοδρόμο (Rowe, 1991). Θεωρητικά η έλλειψη μαγνησίου μπορεί να επισπεύσει σύνθετες 

αρρυθμίες (Eisenberg, 1992), οι οποίες μπορούν να εξελιχθούν σε κοιλιακή μαρμαρυγή και στην 

υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια. 

       Άλλοι παράγοντες κινδύνου μπορεί να είναι η χρήση στεροειδών αναβολικών από τους αθλητές. Τα 

στεροειδή αναβολικά έχουν συσχετιστεί με μυοκαρδιοπάθειες και αυξημένη θρομβολυτική 

δραστηριότητα (Ferenchick et. al., 1991). Η κοκαΐνη και τα παράγωγά της, είναι επίσης γνωστό ότι 

διεγείρουν τις αρρυθμίες και η χρήση κοκαΐνης μπορεί να είναι ισχυρός διεγέρτης του αιφνιδίου θανάτου 

εάν συνδυαστεί με υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια. Η έλλειψη κατάλληλης προθέρμανσης και 

αποθεραπείας επισπεύδει τον αιφνίδιο θάνατο σε επιρρεπή άτομα (Friedwald & Spence, 1990), καθώς 

μπορεί να δημιουργήσει ένα ανώμαλο ηλεκτροαρδιογράφημα και λειτουργικές αποκρίσεις των κοιλιών 

(Foster et. al., 1981). Αυτοί οι παράγοντες μπορεί να είναι ενεργοί στις καταστάσεις που αναφέραμε 

παραπάνω, ιδιαίτερα κάτω από ακραίες περιβαλλοντικές συνθήκες (π.χ. υπερβολικό ψύχος, ή ζέστη ή 

υγρασία). Μια αυξημένη θερμοκρασία του πυρήνα η οποία εξελίσσεται σε θερμικό επεισόδιο έχει 

σχετιστεί με υποενδοκαρδιακή νέκρωση.  
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Συμπεράσματα-Προτάσεις 

      Η προπόνηση και το τρέξιμο ενός υπερμαραθώνιου αγώνα πιθανά δεν είναι τόσο δύσκολο όσο πολλοί 

άνθρωποι μπορεί να φαντάζονται. Η μεγαλύτερη διαφορά στην προετοιμασία για έναν υπερμαραθώνιο, 

σε σύγκριση με την προετοιμασία για άλλες μικρότερες αποστάσεις, είναι η αντοχή στην καταπόνηση 

(φυσική και νοητική). Η αντοχή στη νοητική καταπόνηση είναι απαραίτητη με την έννοια να διατηρήσει 

τον αθλητή στον αγώνα και τη συνέχιση της κίνησής του, ενώ το σώμα του θα του ζητάει να σταματήσει 

για ξεκούραση ή ακόμη και να εγκαταλείψει τον αγώνα.  

     Συμπερασματικά, οι υπερμαραθωνοδρόμοι θα πρέπει να προετοιμάζονται όσο γίνεται καλύτερα 

μέσω προπονητικών προγραμμάτων πριν τη συμμετοχή τους σε έναν αγώνα υπεραντοχής, προκειμένου 

να αποφεύγονται ή τουλάχιστον να ελαχιστοποιούνται οι πιθανές διαταραχές της υγείας. Γιατί όσο 

καλύτερη είναι η φυσική κατάσταση ενός αθλητή τόσο ευκολότερος, για το σώμα του, θα του φαίνεται 

ο ρυθμός του αγώνα, και θα μπορέσει να τρέξει περισσότερο και γρηγορότερα με μικρότερη κόπωση. 

 

Βιβλιογραφία 

Bürge, J., Knechtle, B., Knechtle, P., Gnädinger, M., Rüst, A.C,. Rosemann, T. (2011). Maintained serum sodium 

in male ultra-marathoners--the role of fluid intake, vasopressin, and aldosterone in fluid and electrolyte 

regulation. Horm Metab Res. 43(9):646-52.  

Cuthill, J.A, Ellis, C., Inglis, A., (2009). Hazards of ultra-marathon running in the Scottish Highlands: exercise-

associated hyponatraemia. Emerg Med J, 6(12):906-7.   

Duthie, G.G., Robertson, J.D., Maughan, R.J., Morrice, P.C. (1990). Blood antioxidant status and erythrocyte 

lipid peroxidation following distance running, Arch. Biochem. Biophy. 282:78-83.  

Ferenchick, G.S. (1991). Anabolic/androgenic steroid abuse and thrombosis: Is there a connection? Medical 

Hypothesis 35:27-31. 

Friedwald, V.E., Spence, D.W. (1990). Sudden death associated with exercise: the risk-benefit issue. Am J 

Cardiol 66:183–188. 

Groussard, C., Machefer, G., Rannou-Bekono, F., Gratas-Delamarche, A. (2003). Evaluation de l’apport en 

vitamines antioxydantes chez des sportifs. Sci Sport 18:108–110, 2003.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22B%C3%BCrge%20J%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Knechtle%20B%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Knechtle%20P%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Gn%C3%A4dinger%20M%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22R%C3%BCst%20AC%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Rosemann%20T%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21823061
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Cuthill%20JA%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Ellis%20C%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Inglis%20A%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19934147


Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική, Περιοδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης 
Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.), Τεύxος 7 
 

11 
ISSN 1792-7587 

Groussard et al., (2003). Changes in blood tipid peroxidation markers and antioxidants after a single sprint 

anaerobic exercise. Eur. J. Appl. Physiol., 89:14-20. 

Hilde Grindvink, N., Hagberg, I.A., Lyberg, T. (2004). Marathon running leads to partial exhaustion of ROS-

Generating Capacity in leukocytes. Medicine & Science in Sports & Exercise, 0195-9131/04/3601-0068. 

Knez, W.L., Sharman, J.E., Jenkins, D.G., Coombes, J.S. (2008). Central hemodynamics in ultra-

endurance athletes. J Sci Med Sport. 11(4):390-5.  

Knechtle, B., Knechtle, P., Rosemann, T. (2011). Do male 100-km ultra-marathoners overdrink? Int J Sports 

Physiol Perform. 6(2):195-207. 

Koning, D. et al. (2001). Exercise and oxidative stress significance of antioxidants with reference to 

inflammatory, muscular and systemic stress. Exerc. Immure, 7:108-133. 

Leaf,  D.A et al. (1997). The effect of exercise intensity on lipid peroxidation. Medicine Science Sports Exercise 

29, 8: 1036-1039. 

Mπομπάι, Μπ. (χ.χ). Επίδραση της άσκησης υπεραντοχής στην ανάπτυξη οξειδωτικού στρες και 

αντιοξειδωτικής ικανότητας. Πτυχιακή εργασία. 

Machefer, G., Groussard, C., Zouhal, H., Vincent, S., Youssef, H., Faure, H., Malardé, L., Gratas-Delamarche, 

A.(2007). Nutritional and plasmatic antioxidant vitamins status of ultra endurance athletes. J Am Coll Not. 

26(4):311-6. 

Myazaki, H. et al. (2001). Strenous endurance training in humans reduces oxidative stress followind 

exhausting exercise. Eur. J. Appl. Physiol. 84:1-6. 

Reichhold, S., Neubauer, O., Hoelzl, C., Stadlmayr, B., Valentini, J., Ferk, F., Kundi, M., Knasmüller, S, Wagner, 

K.H. (2009). DNA damage in response to an Ironman triathlon. Free Radic Res, 43(8):753-60.   

Rowe, W.J. (1991). A world record marathon runner with silent ischemia without coronary atherosclerosis. 

Chest. 99(5):1306-8. 

Schwellnus, M.P., Drew, N., Collins, M. (2011). Increased running speed and previous cramps rather than 

dehydration or serum sodium changes predict exercise-associated muscle cramping: a prospective cohort 

study in 210 Ironman triathletes. Br J Sports Med. 45(8):650-6.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Knez%20WL%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Sharman%20JE%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Jenkins%20DG%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Coombes%20JS%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17368101
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Knechtle%20B%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Knechtle%20P%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Rosemann%20T%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21725105
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21725105
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Machefer%20G%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Groussard%20C%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Zouhal%20H%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Vincent%20S%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Youssef%20H%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Faure%20H%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Malard%C3%A9%20L%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Gratas-Delamarche%20A%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Gratas-Delamarche%20A%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17906181
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Reichhold%20S%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Neubauer%20O%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Hoelzl%20C%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Stadlmayr%20B%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Valentini%20J%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Ferk%20F%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Kundi%20M%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Knasm%C3%BCller%20S%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Wagner%20KH%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Wagner%20KH%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Rowe%20WJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=2019205
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2019205##
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Schwellnus%20MP%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Drew%20N%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Collins%20M%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21148567


Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική, Περιοδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης 
Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.), Τεύxος 7 
 

12 
ISSN 1792-7587 

Schuchert, A., Püschel, K., Kupper, W., Schäfer, H., Bleifeld, W. (1989). Sudden heart death in a long distance 

runner during a marathon. Z Kardiol. 78(4):276-80.  http://www.spartathlon.org   

Suzyki, K. et al. (2002). Systemic inflammatory response to exhaustive exercise. Cytokine kinetics. Exerc. 

Imunnol., 8: 6-48. 

Thalmann, Μ.G.H., Sodeck, S., Kavouras, A., Matalas, K., Skenderi, N. & Yannikouris H. (2006). Domanovits 

Proton pump inhibition prevents gastrointestinal bleeding in ultramarathon runners: a randomised, 

double blinded, placebo controlled study. British Journal of Sports Medicine, 40(4): 359–362. 

Zsolt, R., Pucsuk, Boros, S., Jozfai, L. (2000). Changes in urine 8-hydroxyguanosine levels of supermarathon 

runners during a four-day race period. Life Sciences, 66, 18:1763-1767. 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Schuchert%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=2735089
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=P%C3%BCschel%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=2735089
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kupper%20W%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=2735089
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Sch%C3%A4fer%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=2735089
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Bleifeld%20W%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=2735089
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2735089##

